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NIEUWSBRIEF 
Seniorenraad Stichtse Vecht 

Het afgelopen half jaar is de Seniorenraad druk 
bezig geweest met het uitbreiden van haar 
contacten en met het profileren van haar 
doelstellingen richting het college Gemeente 
Stichtse Vecht en de organisaties die 
betrokken zijn bij de zorg voor ouderen.


Er is contact gelegd met de ouderenbonden 
(ANBO, KBO en NCOB) en wederzijds is er de 
behoefte om elkaar op reguliere basis te 
ontmoeten.


De continuering van de zorg voor (kwetsbare) 
ouderen is voor de Seniorenraad een belangrijk thema. Vanuit diverse ingangen zijn wij actief 
geweest bij de meningsvorming rond de inrichting van het Sociaal Domein door kritisch te kijken 
naar de diverse voorstellen die in de Gemeenteraad werden besproken.


De AWBZ gaat grotendeels verdwijnen en gaat per 1 jan. 2015 op in de Wmo 2015 (voor 
extramurale ondersteuning, beschermd wonen en client ondersteuning), de Jeugdwet en de 
Zorgverzekeringswet (de Zvw, voor extramurale verpleging en persoonlijke verzorging). Om op 
gevorderde leeftijd langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het noodzakelijke dat er 
zorg komt voor deze ouderen. 


Hiertoe zijn er in iedere gemeente Sociale Wijkteams opgezet.


De inrichting van de Sociale Wijkteams in Stichtse Vecht leek aanvankelijk uitsluitend een door 
ambtenaren ingevuld team te worden, maar uiteindelijk heeft het college toch besloten om 
externe professionals op te nemen.De sociale wijkteams bestaan naast medewerkers op het 
gebied van de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet ook uit externe professionals zoals 
medewerkers van Buurtzorg Jong en Maatschappelijk werk. De wijkverpleegkundige ( S1, d.w.z. 
niet aan een persoon toewijsbare zorg) wordt ook in het team ondergebracht. Het sociale 
wijkteam moet een klein zelfstandig team zijn dat de inwoners begeleiden die te maken hebben 
met meervoudige of complexe problemen.


De samenwerkende huisartsen hebben hun project Ouderenzorg verder uitgebreid en steeds 
meer kwetsbare ouderen zijn nu in dit project opgenomen. En zoals het vaker gaat: ook goede 

info@seniorenraadsv.nl �1

http://www.seniorenraadsv.nl
mailto:info@seniorenraadsv.nl


www.seniorenraadsv.nl no.2 februari 2015

projecten hebben moeite om hun financiering rond te krijgen. 
De Seniorenraad is gevraagd als klankbord op te treden bij 
het project Ouderenzorg.


Zorg en Welzijn kan niet los worden gezien van wonen. Om 
langer thuis te kunnen blijven wonen zullen er 
woningaanpassingen gedaan moeten worden. De oprichting 
van de coöperatie Zorgeloos Wonen in de Stichtse Vecht is 
een goed voorbeeld van samenwerking van ondernemers ten 
behoeve van ouderen.


De Seniorenraad neemt deel aan het zgn. voorzittersoverleg 
waarin de Wmo, cliënten vertegenwoordigers van de 
instellingen en de Seniorenraad elkaar op reguliere wijze 
spreken en informatie uitwisselen. De door de Seniorenraad 
opgestelde Transitie nota (zie onder rapportages) werd door 
de deelnemers aan dit overleg onderschreven en naar het 
college gestuurd.


Naast zorg, welzijn en wonen zal de Seniorenraad in 2015 
meer aandacht gaan geven aan de regelingen rond de minima.
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